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Rota Bordaliana

A Rota Bordaliana surge nas Caldas da Rainha para 
homenagear uma pessoa muito importante que abraçou 
esta terra como sua casa.

Rafael Bordalo Pinheiro marcou a cidade, e mais de 100 anos 
depois, decidiram mostrar o seu apreço ao mestre, criando 
uma rota com réplicas das obras que o imortalizaram.

Num percurso com 20 figuras Bordalianas produzidas em 
escala gigante, pode conhecer-se as Caldas da Rainha de uma 
forma diferente e enquadrada na obra do grande mestre.



 A 1ª Peça da Rota Bordaliana
– Rãs de Boca Aberta e Rã Gigante

A Rota Bordaliana começa à frente da Estação de Caminho 
de Ferro.  Este ponto é importante para começar a Rota pois 
o comboio era o transporte usado por Rafael Bordalo Pinheiro 
nas suas deslocações entre Lisboa e Caldas da Rainha. 

Em frente à estação encontra-se uma rotunda com muitas Rãs 
(mais pequenas) e uma Rã Gigante (Réplicas de um modelo do 
ano de 1945, inspiradas na produção naturalista do mestre 
Rafael Bordalo Pinheiro). 

A fonte inserida na rotunda está forrada de azulejos 
de Nenúfares e Rãs, réplicas do modelo de Rafael Bordalo 
Pinheiro datado de 1886, com influências Naturalistas, 
Renascentistas, Arte Nova e legado Hispano-Árabe.

Rotunda dos Sapos



A 2ª Peça Rota Bordaliana 
– Vespa

Na avenida da Independência está “A Vespa”, cuja peça 
original foi exposta na Exposição Universal de Paris de 1889. 
Esta é uma réplica gigante do modelo de 1889.

A Vespa



3ª Peça Rota Bordaliana 
– Zé Povinho

Em frente ao edifício da Câmara Municipal das Caldas 
da Rainha, encontra-se o Zé Povinho, personagem criada 
por Rafael Bordalo Pinheiro em 1875 no jornal humorístico
 “A Lanterna Mágica“.

O Zé Povinho era uma caricatura do passivo povo português, 
abusado pelo poder, que apesar de tudo era capaz de se 
rir desse seu mesmo fado e respondia com o Manguito, 
esse gesto que ironiza e simboliza o espírito do povo ao 
sentir-se enganado.

Zé Povinho



4ª Peça Rota Bordaliana 
– Padre Cura

Por trás da Igreja Nossa Senhora da Conceição encontramos
 a figura do Padre Cura, modelo agigantado do ano 1903 de 
Rafael Bordalo Pinheiro.

O Padre Cura é uma das figuras de movimento que o mestre 
criou e que são estatuetas compostas por uma base e um 
corpo humano presos por um arame. Estas peças, uma vez 
tocadas, repetem um movimento que as anima. Bordalo 
reproduziu nestas figuras de políticos e populares como o 
cura, o polícia da secreta, a ovarina ou a ama das Caldas.

Padre Cura



5ª Peça da Rota Bordaliana 
– O Lobo

Junto ao parque subterrâneo está mais uma peça, neste caso 
o Lobo, modelo do ano de 1900 e que pertencente ao grupo 
de esculturas “O Lobo e o Grou”. Esta escultura é uma alegoria 
à fábula de Esopo e La Fontaine com o mesmo nome).

Na mesma praça estão 3 edifícios com azulejos padrão 
da Quinta da Bacalhoa (Edifício Ninho das Andorinhas) 
e um outro que contém um pormenor de azulejo 
decorativo no topo.

O Lobo



6ª Peça Rota Bordaliana 
– Gato a Caçar

O Gato a Caçar é uma réplica de 1960 de uma peça de cariz 
naturalista com o animal em posição de caça. O mestre era 
um apaixonado por gatos e durante a sua vida desenhou 
imensos. Diz que a sua preferida era a gata Pili.

Gato a caçar



7ª Peça Rota Bordaliana 
– Andorinhas

Na fachada exterior do Terminal Rodoviário encontramos 
as Andorinhas de Rafael Bordalo Pinheiro, modelo do ano 
de 1886. As Andorinhas foram patenteadas (registadas como 
invenção do autor) pelo mestre em janeiro do ano de 1886, 
pois na altura pensava-se que estas poderiam tornar-se 
num novo símbolo português!

As Andorinhas



8ª Peça Rota Bordaliana 
– Gato Assanhado

Na mesma rua das Andorinhas encontramos o Gato 
Assanhado! Como já referido, os gatos foram um dos amores 
do mestre, esta é uma réplica agigantada do modelo de 
1884 a 1905.

O Gato Assanhado



9ª Peça Rota Bordaliana 
– Sardões

Os Sardões encontram-se na fachada moderna de cor branca 
do edifício Qualifica das Caldas da Rainha. Os Sardões são 
réplicas do modelo do ano de 1884 (é provável que tenha sido 
desenvolvido entre os anos de 1884 a 1905).

Os Sardões



10ª Peça Rota Bordaliana 
– Ama das Caldas

Esta peça encontra-se no interior do Centro Cultural 
e Congressos.

Esta personagem é uma das figuras de movimento que 
o Bordalo Pinheiro criou. Representa também uma figura 
popular das Caldas da Rainha do século 19. 
Esta é uma réplica do modelo do ano de 1897.

A Ama das Caldas



11ª Peça Rota Bordaliana 
– Polícia Civil

Esta réplica agigantada do modelo de 1901 faz parte das 
figuras de movimento de que já falámos e representa uma 
vez mais uma das figuras populares da época.

O Polícia



12ª Peça Rota Bordaliana 
– Tartaruga

A Tartaruga é uma figura do modelo do mestre de 1903. 
A Tartaruga é mais um dos animais representados em 
desenho e cerâmica usando-a também para decorar pratos 
de parede.

Tartaruga



13ª Peça Rota Bordaliana 
– Caracol

O Caracol é uma réplica agigantada do modelo de 1889 
e tem a particularidade de assim como a Vespa ter estado 
na Exposição Universal de Paris.

O Caracol



14ª Peça Rota Bordaliana
– Grupo de Cogumelos

O Grupo de Cogumelos é uma réplica agigantada do 
modelo de 1895 e fazem parte do universo naturalista 
de Rafael Bordalo Pinheiro.

Os Cogumelos



15ª Peça Rota Bordaliana 
– Sardão

O Sardão é uma réplica agigantada do modelo do ano de 
1884 e faz parte do universo naturalista do mestre (é provável 
que tenha sido desenvolvido entre os anos de 1884 a 1905).

Junto à antiga Fábrica de Faianças encontra-se uma tabacaria 
onde podemos encontrar azulejos com Rãs.

Voltando à Praça da República encontramos um edifício de 
tons rosa velho que eram os antigos Paços do Concelho – 
onde Bordalo Pinheiro organizou uma festa ao rei português 
D. Carlos I.

O Sardão



16ª Peça Rota Bordaliana 
– Folha de Couve

A Folha de Couve faz parte do universo Naturalista do mestre 
Rafael Bordalo Pinheiro e é uma réplica agigantada do modelo 
do ano de 1901. É natural também encontrar peças parecidas 
como esta em várias lojas de artesanato espalhadas pela 
cidade.

Folha de couve



17ª Peça Rota Bordaliana 
– Aldeia dos Macacos

A Aldeia dos Macacos é um modelo do ano 1902. 
O Macaco agarrado a uma corda faz parte da produção 
do mestre Bordalo Pinheiro é a penúltima peça da 
Rota Bordaliana!

A Aldeia dos Macacos



18ª Peça Rota Bordaliana 
– Saloia com Cesto

Ao sair do Parque pela porta em frente ao Coreto 
encontra-se a última peça – Saloia com Cesto, uma réplica 
agigantada de cerca de 1907 da autoria do filho Manuel 
Gustavo Bordalo Pinheiro.

Esperamos que achem interessante conhecer a 
Rota Bordaliana e a história deste grande mestre que 
não tendo nascido nas Caldas da Rainha ficou imortalizado, 
como um caldense!

Saloia com cesto




